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หลักสูตร “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ” 
PDPA for IT Management รุ่น 11 

 
1.  หลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ตราขึ้นเพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและแนวโน้มเกิดการละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิความเป็นส่วนตัวมีเพิ่มมาก
ขึ้น โดยเฉพาะการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปแสวงหาประโยชน์หรือเปิดเผยโดยมิชอบหรือโดยไม่ได้รับความยินยอม
จากเจ้าของข้อมูล เพื่อประโยชน์ในทางการค้า หรือเพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในการกระทำ
ความผิดต่าง ๆ เช่น การฉ้อโกง การหมิ่นประมาท เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นใน
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีกฎหมาย ว่า
ด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อสร้างกลไกการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
และสอดคล้องกับมาตรฐานที่เป็นสากล โดยต้องไม่สร้างภาระหน้าที่แก่ผู้เกี ่ยวข้องจนกลายเป็นข้อจำกัดหรือ
อุปสรรคในการประกอบธุรกิจการค้าหรือการให้บริการของภาคส่วนต่าง ๆ จนเกินสมควร เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ กฎหมายดังกล่าวมีหลักการที่กำหนดหน้าที่หลายประการอันอาจ
ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจที่จะต้องเตรียมความพร้อมทั้งด้านเอกสารทางกฎหมาย การจัดทำนโยบายการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กรและทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และงานเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นส่วนงานที่
ได้รับผลกระทบโดยตรงจากพระราชบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากในมาตรา 37 กฎหมายได้กำหนดให้ผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลมีหน้าที่จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย  เข้าถึง ใช้ 
เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ และต้องทบทวนมาตรการ
ดังกล่าวเมื่อมีความจำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมั ่นคง
ปลอดภัยที่เหมาะสม รวมทั้งการกำหนดหน้าที่ให้ผู้ควบคุมข้อมูลต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบเพ่ือดำเนินการ
ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล ก็ส่งผลให้ต้องเตรียมความพร้อมในแง่ของมาตรการทางเทคนิคด้วยเช่นกัน   
นอกจากนี้ การที ่หน้าที ่กฎหมายกำหนดให้องค์กรต้องมีเจ้าหน้าที ่คุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO : Data 
Protection Officer) ส่งผลให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอาจต้องเข้ามารับหน้าที่และมีบทบาทดังกล่าวด้วย  
 

 สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้ตระหนักถึงความจำเป็นดังกล่าว จึงกำหนดจัด
โครงการอบรม “หลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (PDPA for IT 
Management) รุ่น 11  ในวันที ่ 6 – 7 กันยายน 2565  เวลา 09.00 – 16.00 น. รวม 2 วัน ณ โรงแรม
มณเฑียร ถนนสุรวงศ์ (MRT สามย่าน) กลุ่มเป้าหมายผู้อบรม ได้แก่ ผู้บริหารและบุคลากรด้านงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านไอท ี(IT) ด้านการกำกับการปฏิบัติงาน ( Compliance) ด้านกฎหมาย (Legal) ที่ปรึกษากฎหมาย
และผู้สนใจทั่วไป  

https://www.etda.or.th/GDPR/GDPR%20_Presentation_Summary.pdf
https://www.etda.or.th/GDPR/GDPR%20_Presentation_Summary.pdf
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2. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล 
พ.ศ. 2562 หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวข้องกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ   

2) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยทางสารสนเทศเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  (IT security)  

3) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล (IT Management)  

4) เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT audit)  
5) เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแสดงความคิดเห็นระหว่างผู้อบรมกับวิทยากร  
6) เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการของสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 

3. วัน เวลาและสถานที่อบรม 
วันที่ 6 -7 กันยายน  2565  เวลา 09.00 – 16.00 น. รวม 2 วัน                 
ณ โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์  (MRT สามย่าน) 
 

4. วุฒิบัตร 
  ผู้อบรมที่เข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมตลอดโครงการจะได้รับวุฒิบัตรจาก
สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 
5. หัวข้อบรรยายและกำหนดการ  
 

วันและเวลา หัวข้อบรรยาย วิทยากร 

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565     

09.00 – 12.00  หลักทั่วไปและผลกระทบของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ต่องานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

▪ ขอบเขตของกฎหมาย นิยาม ข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลข้อมูล 

▪ หน้าที่รักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
▪ หลักการเก็บ ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล 
▪ สิทธิของเจ้าของข้อมูลที ่เกี ่ยวข้องกับการจัดการด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
▪ ความรับผิดตามกฎหมายของ DPO และผู้บริหารด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายวรเทพ เชื้อสุนทรโสภณ 
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วย 

ผู้พิพากษาศาลฎีกา 
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วันและเวลา หัวข้อบรรยาย วิทยากร 

▪ ผลกระทบของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 ต่องานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

13.00 - 16.00 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือให้สอดคล้องตาม
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  (IT Management)  

▪ หลักการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
▪ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับข้อมูลส่วนบุคคล 
▪ มาตรการรักษาความปลอดภัยตามกฎหมายคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล 
▪ การนำนโยบายรักษาความปลอดภัยของข้อมูลไปปฏิบัติ 

(Implementation of IT policy) 

อาจารย์ ดร. กิตติกร ดาวพิเศษ 
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กร 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
ISO/IEC 27001 Lead Auditor (IRCA) 

วันพุธที่ 7 กันยายน 2565     

09.00 – 12.00  การรักษาความปลอดภัยทางสารสนเทศเพ่ือให้สอดคล้องกับ
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  (IT security)  

▪ การป้องกันและรับมือภัยคุกคามทางสารสนเทศ 
▪ มาตรฐานทางเทคนิคที่เก่ียวข้อง 
▪ การตรวจสอบและเก็บรวบรวมหลักฐานทางสารสนเทศ 

(Forensic evidence)  เพ่ือนำไปสู่การแจ้งเตือนข้อมูล
รั่วไหลและหลักฐานการเก็บข้อมูลที่เหมาะสม 

▪ DPO กับมาตรการรักษาความปลอดภัยทางสารสนเทศ  

ผศ. ดร.ปกป้อง ส่องเมือง 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

13.00 – 16.00 การตรวจสอบที่เกี ่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT audit)  

▪ การตรวจสอบการควบคุมท ั ่ วไปด ้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

▪ การตรวจสอบการควบคุมเฉพาะระบบงาน 
 

อาจารย์วราวุฒิ ชัยพิริยพิทักษ์ CISA 
IT Auditor  

Sumitomo Mitsui Trust Bank   
(Thai) PCL 

อาจารย์พิเศษ 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

หมายเหตุ       -  รับประทานอาหารว่างเวลา   10.00 น. – 10.15 น.  และ เวลา  14.30 – 14.45 น. 
- รับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00 น. – 13.00 น.   
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7. ค่าลงทะเบียน 
  ค่าลงทะเบียนคนละ 10,000 บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  
  ค่าลงทะเบียน รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อ 
  ** ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มและสมาคมฯ ได้รับการยกเว้นหัก ณ ที่จ่าย ตามข้อ 3 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ 
ท.ป. 101/2544 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ 
ที่จ่าย 
 
8. การชำระเงิน 
 ชำระเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ 

ชื่อบัญชี   สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
             The Political Science Association of Kasetsart University 

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)  เลขที่บัญชี  235 – 2 – 81317 - 7    
ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เลขที่บัญชี  069 – 2 – 27246 - 1     
 
 

แผนที่ โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์  (MRT สามย่าน) 
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ชื่อองค์กร ...........................................................................................................................................................
รายละเอียดผู้ลงทะเบียน 
1.  นาย    นาง    นางสาว ………………….…………..…………………………...……………………………………………. 

ตำแหน่ง ………………………………….......................................................................................................................... 
E-mail ……….…….……………………….………………………………………………………………………………………………………… 

2.  นาย    นาง    นางสาว ………………….…………..…………………………...……………………………………………. 
ตำแหน่ง ………………………………….......................................................................................................................... 
E-mail ……….…….……………………….………………………………………………………………………………………………………… 

3.  นาย    นาง    นางสาว ………………….…………..…………………………...……………………………………………. 
ตำแหน่ง ………………………………….......................................................................................................................... 
E-mail ……….…….……………………….………………………………………………………………………………………………………… 

รายละเอียดการชำระเงินค่าลงทะเบียน ดังนี้ 
  ค่าลงทะเบียนคนละ 10,000 บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)   
  ** ไม่มีภาษีมูลค่าเพ่ิมและได้รับการยกเว้นหัก ณ ที่จ่าย ตามข้อ 3 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 101/2544  

ชำระโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์  
ชื่อบัญชี   สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

             The Political Science Association of Kasetsart University 
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (บางเขน) เลขท่ีบัญชี  235 – 2 – 81317 - 7    
ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เลขที่บัญชี  069 – 2 – 27246 - 1          

รายละเอียดสำหรับออกใบเสร็จรับเงิน 
ชื่อ  ………………………………………..………............................................................................................................. 
ที่อยู่ ……………………………….......................................................................................................... ....................... 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 ................................................................. ........................................................................................... ........ 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 ............................................................................................................................. .......................................  
 ............................................................................................................................. .......................................  

กรุณาลงทะเบียนผ่านทางอีเมล์ thailawtraining@gmail.com   
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์ หรือโทร 095 – 951- 0017  

ใบลงทะเบียน 
หลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

PDPA for IT Management รุ่น 11 
วันที่ 6 – 7 กันยายน 2565  ณ โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์ 
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โครงการอบรม 
หลักสูตรการกำกับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Compliance) รุ่น 8 

 
1. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันองค์กรธุรกิจได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทำงาน การแข่งขัน การให้บริการและการเข้าถึงบริการทางการเงินด้วยนวัตกรรมที่หลากหลาย ทั้งด้านการเงิน การ
ลงทุน สินเชื่อ การระดมทุน การชำระเงิน ก่อให้เกิดความเสี่ยงจากเทคโนโลยีดังกล่าว ทั้งในส่วนที่อาจเกี่ยวพันและ
เชื่อมโยงกับความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 อาทิ ความผิด
ที่ว่าด้วยการทุจริต หรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ หรือความผิดการกระทำความผิดต่อระบบคอมพิวเตอร์ 
และความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร์ พ.ศ. 2562  ซ่ึงหมายถึงการกระทำหรือการดำเนินการใด ๆ โดยมิชอบ โดยใช้คอมพิวเตอร์หรือระบบ
คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมไม่ พึ งประสงค์ โดยมุ่ งหมายให้ เกิดการประทุษร้าย  ต่อระบบคอมพิวเตอร์  
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอ่ืน และเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อ
การทำงานของคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และยังมีกฎหมายอ่ืนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการ
ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่กำหนด
หน้าที่แก้ผู้เก็บ ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อ่ืนหรือลูกค้า รวมทั้งหน้าที่การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และจัดทำ
กระบวนการให้สิทธิตรวจสอบแก่เจ้าของข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด หรือพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544  ที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และระบบการพิสูจน์ยืนยัน
ตัวตนทางดิจิทัลและมีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

 ดังนั้น ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในแต่ละองค์กรจำเป็นต้องมีองค์ความรู้เกี่ยวกับ 
รูปแบบภัยคุกคามทางไซเบอร์ กฎหมายและแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์กร เพ่ือยกระดับการดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือป้องกันการละเมิดหรือการไม่
ปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย
และเตรียมพร้อมสำหรับการบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติ ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและรบัมือภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ซับซ้อนมากขึ้นและกระจายอย่างรวดเร็ว  รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน  
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  สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความรู้ทาง
วิชาการและการอบรม ได้ตระหนักถึงความจำเป็นดังกล่าว จึงกำหนดจัดอบรมหลักสูตรการกำกับการปฏิบัติงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Compliance) รุ่น 8 อบรมวันที่ 20 – 22 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 
น. รวม 3 วัน  ณ โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์  (MRT สามย่าน) กลุ่มเป้าหมายผู้อบรมคือ ผู้บริหารและ
ผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้ตรวจสอบด้าน IT ผู้ปฏิบัติงานใน
องค์กรธุรกจิในส่วนที่เกี่ยวขอ้ง ทีป่รกึษาและผู้สนใจทั่วไป 

 
2. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือให้ทราบถึงรูปแบบและภัยคุกคามทางไซเบอร์ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต เพ่ือรับมือและ
ป้องกันคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจเกิดข้ึนในองค์กร  

2) เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายที่จำเป็นต้องการกำกับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่
สำคัญ ได้แก่ พระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติ
การกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
และพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544  

3) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT 
Security) และการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management) 

4) เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการของสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศ 

 

3.  วัน เวลาและสถานที่อบรม 
 วันที ่20 – 22 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. รวม 3 วัน   
  ณ โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์ (MRT สามย่าน) 
   
4.  หัวข้อและกำหนดการอบรม  
 

วันและเวลาอบรม หัวข้อบรรยาย 
 

วิทยากร 

วันอังคารที ่20 กันยายน 2565  

09.00 – 12.00 น. รูปแบบภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threats) 
และแนวโน้มในอนาคต 

พ.ต.อ. อมรชัย ลีลาขจรจิตร 
ผกก. กลุ่มงานสนับสนุนฯ 

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 
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วันและเวลาอบรม หัวข้อบรรยาย 
 

วิทยากร 

13.00 – 16.00 น.  ความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์และ 
การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของ                      

ผู้ให้บริการตามกฎหมายใหม่ 

คุณศรัณย์ ทองคำ 
กองป้องกันและปราบปรามการกระทำ

ความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล                     

เพ่ือเศรษฐกจิและสังคม 
 

วันพุธที ่21 กันยายน 2565  

09.00 – 12.00 น 
. 

การรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์  
(Cyber Security) 

 

คุณอรรถพล พานิชย์ไพศาลกูล 
Head of Data Privacy Center  

TRUE Digital Group 
 

13.00 – 16.00 น. 

 

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
นโยบายคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กร  

(Privacy Policy)  

นายวรเทพ เชื้อสุนทรโสภณ 
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วย 

ผู้พิพากษาศาลฎีกา 
 

วันพฤหัสบดีที ่22 กันยายน 2565  

09.00 – 12.00 น. การรักษาความมัน่คงปลอดภัย 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security) 

การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(IT Risk Management) 

ผศ. ดร.ปกป้อง ส่องเมือง 
ผู้อำนวยการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

13.00 – 16.00 น. 
 

กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
กับการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ศาสตราจารย์ ดร.พินัย ณ นคร 
คณะนิติศาสตร์  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

 
 

หมายเหตุ      -  อยู่ระหว่างการเรียนเชิญวิทยากร ตารางอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
- พักรับประทานอาหารว่างเวลา   10.00 น. – 10.15 น.  และ เวลา  14.30 – 14.45 น. 
- รบัประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00 น. – 13.00 น.   
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5. วุฒิบัตร 
 ผู้อบรมที่เข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมตลอดโครงการจะได้รับวุฒิบัตรจากสมาคม
รัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 
 
 

6. ค่าลงทะเบียน 
  ค่าลงทะเบียนคนละ 15,000 บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
  (ไม่มภีาษีมูลค่าเพ่ิมและไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย)     
  ค่าลงทะเบียน รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อ  
  ไม่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 101/2544 ข้อ 3 

 
7. การชำระเงิน 
 ชำระเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ 

ชื่อบัญชี   สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
             The Political Science Association of Kasetsart University 

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)  เลขที่บัญชี  235 – 2 – 81317 - 7    
ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เลขที่บัญชี  069 – 2 – 27246 - 1     
      

8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  
โทรศัพท ์  095 – 951- 0017  
E-mail     thailawtraining@gmail.com   
Website  www.thailawtraining.com 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thailawtraining.com/
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ชื่อองค์กร ...........................................................................................................................................................
รายละเอียดผู้ลงทะเบียน 
1.  นาย    นาง    นางสาว ………………….…………..…………………………...……………………………………………. 

ตำแหน่ง ………………………………….......................................................................................................................... 
E-mail ……….…….……………………….………………………………………………………………………………………………………… 

2.  นาย    นาง    นางสาว ………………….…………..…………………………...……………………………………………. 
ตำแหน่ง ………………………………….......................................................................................................................... 
E-mail ……….…….……………………….………………………………………………………………………………………………………… 

3.  นาย    นาง    นางสาว ………………….…………..…………………………...……………………………………………. 
ตำแหน่ง ………………………………….......................................................................................................................... 
E-mail ……….…….……………………….………………………………………………………………………………………………………… 

รายละเอยีดการชำระเงินค่าลงทะเบียน ดังนี้ 
  ค่าลงทะเบียนคนละ 15,000 บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
  *ไม่มีภาษีมูลค่าเพ่ิมและไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย       

ชำระโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์  
ชื่อบัญชี   สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

             The Political Science Association of Kasetsart University 
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (บางเขน) เลขที่บัญชี  235 – 2 – 81317 - 7    
ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เลขที่บัญชี  069 – 2 – 27246 - 1          

รายละเอียดสำหรับออกใบเสร็จรับเงิน 
ชื่อ  ………………………………………..………............................................................................................................. 
ที่อยู่ ………………………………................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................... ................................................. 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 

กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงนิกลับมาทีอี่เมล์ thailawtraining@gmail.com   
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์ หรือโทร 095 – 951- 0017  

ใบลงทะเบียน 
หลักสูตรการกำกับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Compliance) รุ่น 11 

วันที ่20 – 22 กันยายน 2565 ณ โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์   
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โครงการอบรมหลักสูตร  
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 : กระบวนการและแนวปฏิบัติ (รุ่น 23) 

The Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019) : Procedures and Practices (PDPA 23) 
 
1. หลักการและเหตุผล  
  พระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ตราขึ้นเพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและแนวโน้มเกิดการละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิความเป็นส่วนตัวมีเพิ่มมาก
ขึ้น โดยเฉพาะการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปแสวงหาประโยชน์หรือเปิดเผยโดยมิชอบหรือโดยไม่ได้รับความยินยอม
จากเจ้าของข้อมูล เพื่อประโยชน์ในทางการค้า หรือเพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในการกระทำ
ความผิดต่าง ๆ เช่น การฉ้อโกง การหมิ่นประมาท เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นใน
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีกฎหมายว่า
ด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อสร้างกลไกการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุ คคลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
และสอดคล้องกับมาตรฐานที่เป็นสากล โดยต้องไม่สร้างภาระหน้าที่แก่ผู้เกี ่ยวข้องจนกลายเป็นข้อจำกัดหรือ
อุปสรรคในการประกอบธุรกิจการค้าหรือการให้บริการของภาคส่วนต่าง ๆ จนเกินสมควร เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

อย่างไรก็ตาม กฎหมายดังกล่าวมีหลักการที่กำหนดหน้าที่หลายประการอันอาจส่งผลกระทบต่อการ
ประกอบธุรกิจในหลายระดับ ทั ้งธุรกิจระดับมหภาคและจุลภาพ  รวมถึงธุรกิจขนาดกลางและย่อม (SME)  
ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รายย่อย เนื่องจากกำหนดหน้าที่แก่ ผู ้เก็บ ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อ่ืน 
กล่าวคือ เมื่อบุคคลหรือผู้ประกอบธุรกิจอยู่ในความหมายของผู้ควบคุมข้อมูลแล้ว จะต้องมีหน้าที่หลายประการ 
เช่น การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การให้สิทธิตรวจสอบ แก้ไข ลบแก่เจ้าของข้อมูล การกำหนดหน้าที่
เกี ่ยวกับการตรวจประเมินมาตรฐานการรักษาข้อมูล (Audit and Compliance) ซึ ่งผู ้ประกอบการอาจต้อง
ปรับปรุง ปฏิรูป จัดทำระบบ ตลอดจนมีเงื่อนไขและหน้าที่อื่น เช่น การขอความยินยอม (Consent Form) และ 
จัดให้มีนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) อันมีลักษณะเป็นการร่างสัญญาชนิดหนึ่ง หลักการเหล่านี้ส่งผล
ให้ผู้ประกอบการต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือจัดให้มีเอกสาร สัญญา ระบบและกระบวนการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายนี้
กำหนด ประกอบกับพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ก็กำหนดหน้าที่การรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับผู ้ประกอบธุรกิจที ่อยู ่ในหมวด “โครงสร้างพื ้นฐาน” (Infrastructure) เช่น 
ผู้ประกอบการโทรคมนาคม พลังงาน สาธารณสุข ขนส่งและโลจิสติกส์  ทำให้ผู้ประกอบการบางราย ต้องมีหน้าที่
ปฏิบัติตามกฎหมายทั ้งสองฉบับที ่มีหลักการในรายละเอียดแตกต่างกัน นอกจากกฎหมายไทยแล้ว หาก
ผู้ประกอบการเก็บข้อมูลลูกค้าที่เป็นคนสัญชาติยุโรปยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรป 
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(GDPR) ด้วย โดยกฎหมายดังกล่าวมีหลักการและเงื ่อนไขหลายประการที ่แตกต่างจากกฎหมายไทย  ทำให้            
ผู้ประกอบธุรกิจต้องดำเนินการเตรียมพร้อมในแง่การจัดการและกระบวนการให้สอดคล้องกับกฎหมายเหล่านี้  

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการและการ
อบรม ได้ตระหนักถึงความจำเป็นดังกล่าว จึงกำหนดจัด โครงการอบรมหลักสูตร “พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 : กระบวนการและแนวปฏิบัติ” รุ่น 23  (PDPA 23)  วันที่ 6 – 7 ตุลาคม 2565  
เวลา 09.00 – 16.00  น. ณ โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์ (MRT สามย่าน)  โดยกลุ่มเป้าหมายผู้อบรม ได้แก่ 
บุคลากรของภาคเอกชน องค์กรธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจ ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมายและผู้สนใจทั่วไป 

2. วัตถุประสงค ์
1) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 

2562 อาทิ ความสัมพันธ์ของระบบกฎหมายดิจิทัล นิยามสำคัญ การตีความ การบังคับใช้ ข้อยกเว้น 
บทลงโทษ ตลอดจนผลกระทบต่อผู้ประกอบการและภาคธุรกิจ  

2) เพ่ือสร้างความเข้าใจในกระบวนการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการเพ่ือให้สอดคล้องกับเงื่อนไขตาม
กฎหมาย อาทิ การให้ความยินยอม กระบวนการเพื่อรองรับการใช้สิทธิอื่น ๆ ของเจ้าของข้อมูล และการ
โอนข้อมูลระหว่างหน่วยธุรกิจและระหว่างประเทศ  

3) เพื ่อสร้างความเข้าใจเกี ่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื ่อรองรับการตรวจประเมิน กระบวนการ
เตรียมพร้อมเพ่ือการปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมาย อาทิ การร่างนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
(Privacy Policy)  การจัดเตรียมเอกสาร การร่างหนังสือแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 

4) เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการการคัดแยกข้อมูลและการตรวจสอบความสอดคล้องของการบริหาร
จัดการข้อมูลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

5) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล อาทิ ความเสี่ยง
และภัยคุกคามทางไซเบอร์ มาตรการป้องกันความปลอดภัยทางเทคนิคและกฎหมาย หน้าที่ของเจ้าหน้าที่
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ( DPO)  

6) เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการของสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

3. วัน เวลาและสถานที่อบรม 
  วันที่ 6 – 7 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00  น.  
  ณ โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์ (MRT สามย่าน) 

4. วุฒิบัตร 
  ผู้อบรมที่เข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมตลอดโครงการจะได้รับวุฒิบัตรจาก
สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
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5. หัวข้อบรรยายและกำหนดการ  
 

วันและเวลา หัวข้อบรรยาย วิทยากร 

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565  

08.50 – 09.00  กล่าวเปิดหลักสูตร 
 

คุณพุทธิสัตย์ นามเดช 
ประธานที่ปรึกษาสมาคมฯ 

 

09.00 – 12.00  หลักกฎหมายทั่วไปขอบเขตและผลกระทบจาการบังคับใช้
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
▪ หลักการสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคล พ.ศ. 2562   
▪ นิยามและขอบเขตของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูล

ส่วนบุคคล ผู้ประมวลข้อมูล 
▪ ฐานทางกฎหมาย หรือหลักการเบื้องต้นทางกฎหมาย 

(lawful basis) ในประมวผลข้อมูลส่วนบุคคล  
▪ ผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจภาคส่วนต่าง ๆ  
▪ ความเสี่ยงจากบทลงโทษทางอาญา ปกครองและแพ่ง 

นายวรเทพ เชื้อสุนทรโสภณ 
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วย 

ผู้พิพากษาศาลฎีกา 

13.00 – 16.00 กระบวนการเตรียมพร้อมด้านเอกสารกฎหมายเพื่อการปฏิบตัิ
ให้สอดคล้องตามกฎหมาย 

▪ แนวทางการจ ัดทำประกาศแจ ้งความเป ็นส ่วนตัว 
(Privacy Notice)  

▪ แนวทางการร่างนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
(Privacy Policy)   

▪ แบบความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล 

▪ แนวทางการร่างหนังสือแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 
▪ สัญญาประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

นายวรเทพ เชื้อสุนทรโสภณ 
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วย 

ผู้พิพากษาศาลฎีกา 

วันศุกร์ที่ 7 ตลุาคม 2565 

09.00 – 10.00 การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจประเมิน 
 
  

คุณกฤติยาณี บูรณตรีเวทย์ 
Partner  

บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด 
Certified Information Privacy 
Professional Europe (CIPP/E) 
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วันและเวลา หัวข้อบรรยาย วิทยากร 

10.00 - 12.00 กระบวนการเตรียมความพร้อมของผู ้ประกอบการเพื ่อให้
สอดคล้องกับเงื่อนไขกฎหมาย 

▪ กระบวนการเพื่อเตรียมตัวให้สอดคล้องกับเงื่อนไขการ
ให้ความยินยอม ทั้งในขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคล การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

▪ กระบวนการเพื่อรองรับการใช้สิทธิอื ่น ๆ ของเจ้าของ
ข้อมูล เช่น การลบ การแก้ไข  

▪ กระบวนการโอนข้อมูลระหว่างหน่วยธุรกิจ การโอน
ข้อมูลในเครือธุรกิจและการโอนข้อมูลระหว่างประเทศ 

▪ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ( DPO : 
Data Protection Officer)  

 

คุณอรรถพล พานิชย์ไพศาลกูล 
Head of Data Privacy Center  

TRUE Digital Group 
 

13.00 – 14.00  หลักการคัดแยกข้อมูลและการตรวจสอบความสอดคล้องของ
การบริหารจัดการข้อมูลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 

ผศ. ดร. สุพัตรา แผนวิชิต 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

14.00 – 16.00  การจัดทำมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูล 
▪ ความเสี่ยงและภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
▪ มาตรการป้องกันความปลอดภัยทางเทคนิค  
▪ แนวปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการรักษา 

ความปลอดภัยข้อมูล  

ผศ. ดร.ปกป้อง ส่องเมือง 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

หมายเหตุ      -  อยู่ระหว่างการเรียนเชิญวิทยากร  ตารางอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
- พักรับประทานอาหารว่างเวลา   10.00 น. – 10.15 น.  และ เวลา  14.30 – 14.45 น.  
- รับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00 น. – 13.00 น.   

 

6. ค่าลงทะเบียน 
  ค่าลงทะเบียนคนละ 10,000 บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  (ไม่มีภาษีมูลค่าเพ่ิมและไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย)     
  ค่าลงทะเบียน รวมค่าวิทยากร ค่าอุปกรณ์ ค่าเอกสารอบรม ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อและอาหารว่าง 4 มื้อ  
  ไม่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 101/2544 ข้อ 3 

7. การชำระเงิน 
 ชำระเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ 

ชื่อบัญชี   สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
             The Political Science Association of Kasetsart University 

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)  เลขที่บัญชี  235 – 2 – 81317 - 7    

https://www.etda.or.th/GDPR/GDPR%20_Presentation_Summary.pdf
https://www.etda.or.th/GDPR/GDPR%20_Presentation_Summary.pdf
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ชื่อองค์กร ...........................................................................................................................................................
รายละเอียดผู้ลงทะเบียน 
1.  นาย    นาง    นางสาว ………………….…………..…………………………...……………………………………………. 

ตำแหน่ง ………………………………….......................................................................................................................... 
E-mail ……….…….……………………….………………………………………………………………………………………………………… 

2.  นาย    นาง    นางสาว ………………….…………..…………………………...……………………………………………. 
ตำแหน่ง ………………………………….......................................................................................................................... 
E-mail ……….…….……………………….………………………………………………………………………………………………………… 

3.  นาย    นาง    นางสาว ………………….…………..…………………………...……………………………………………. 
ตำแหน่ง ………………………………….......................................................................................................................... 
E-mail ……….…….……………………….………………………………………………………………………………………………………… 

รายละเอียดการชำระเงินค่าลงทะเบียน ดังนี้ 
  ค่าลงทะเบียนคนละ 10,000 บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  
  *ไม่มีภาษีมูลค่าเพ่ิมและไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย       

ชำระโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์  
ชื่อบัญชี   สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

             The Political Science Association of Kasetsart University 
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (บางเขน) เลขที่บัญชี  235 – 2 – 81317 - 7    
ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เลขที่บัญชี  069 – 2 – 27246 - 1          

รายละเอียดสำหรับออกใบเสร็จรับเงิน 
ชื่อ  ………………………………………..………............................................................................................................. 
ทีอ่ยู่ ……………………………….......................................................................................................................... ....... 
 ........................................................................................................... ......................................................... 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 ............................................................................................................................................................ ........ 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 .......................................................................................... .................................................................. ........ 

กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินกลับมาที่อีเมล์ thailawtraining@gmail.com   
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์ หรือโทร 095 – 951- 0017  

ใบลงทะเบียน 
หลักสูตร “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  : 

กระบวนการและแนวปฏิบัติ” รุ่น 23 (PDPA 23) 
วันที่ 6 – 7 ตุลาคม 2565  เวลา 09.00 – 16.00 น. 
ณ โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์ (MRT สามย่าน) 
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หลักสูตร How to do the Internal Control Assessment รุ่น 5 
(การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน) 

 
1. หลักการและเหตุผล  

ระบบควบคุมภายในที่ดีมีความสำคัญอย่างยิ่ง สามารถช่วยป้องกัน บริหาร จัดการความเสี่ยง หรือความ
เสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น องค์กรจึงจำเป็นต้องดำเนินการให้มั่นใจว่า ได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม 
เพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริตและความเสียหาย รวมทั้งมีการจัดทำ
บัญชีและการรายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ  

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้แนะนำให้บริษัทจดทะเบียนควรใช้
แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO เป็นแนวทางในการประเมินหรือ
ทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยทุกปี และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ที่
อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ การประเมินดังกล่าวควรผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทด้วย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น มีความเข้าใจตรงกัน 
และสามารถกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริษัทได้ 

ดังนั้น ผู้บริหาร หน่วยงาน Internal Control หน่วยงาน Compliance และหน่วยงานตรวจสอบภายในจึง
จำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจในหลักการ กรอบแนวทางที่สำคัญของการประเมินความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายใน เพื่อสามารถให้ความเห็นและสรุปผลการประเมินระบบควบคุมภายในได้ชัดเจน และส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนาระบบควบคุมภายในที่ดีของบริษัท 
 

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   จึงได้กำหนดจัดหลักสูตร How to do the Internal 
Control Assessment (การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน) ร ุ ่น 5  ในวันจ ันทร์ที่                        
17 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ  ห้อง Tanjong Pagar  ชั้น 8  โรงแรมอัมรา ถนนสุรวงศ์  

 
2. หลักสูตรนี ้เหมาะสำหรับ: ผู ้บริหาร หน่วยงาน Internal Control หน่วยงาน Compliance หน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน บริษัทที่เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  และบุคคลทั่วไปที่สนใจการประเมินความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายใน 
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3. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและความสำคัญของการควบคุมภายใน 

2) เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO 

3) เพื่อให้ผู้อบรมทราบถึงแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและกำหนด

แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริษัทได้ 

4) เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการของสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 

4. วัน เวลาและสถานที่อบรม  
วันจันทร์ที ่17 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.  

 ณ ห้อง Tanjong Pagar  ชั้น 8  โรงแรมอัมรา ถนนสุรวงศ์  
 

5. หัวข้อบรรยายและวิทยากร  
 

วันและเวลา หัวข้อบรรยาย วิทยากร 

วันจันทร์ที ่17 ตุลาคม 2565   

08.50 – 09.00   กล่าวเปิดการอบรม คุณพุทธิสัตย์ นามเดช 
ประธานที่ปรึกษาสมาคมฯ 

09.00– 16.00  หลักการและความสำคัญของการควบคุมภายใน 
▪ ความสำคัญของการควบคุมภายในที่มีต่อองค์กร 
▪ พ้ืนฐานหลักการควบคุมภายในที่ดี 

กรอบการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO 
▪ การบริหารความเสี่ยงกับการควบคุมภายใน 
▪ COSO Internal Control Framework 

การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 
▪ ความสำคัญของแบบประเมินความเพียงพอของระบบ

ควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO 
▪ บทบาทของผู ้บร ิหารและพนักงานในการจ ัดทำแบบ

ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 
▪ การสรุปผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุม

ภายใน 

อาจารย์กัญญ์ระวี แสงนิกรเกียรติ  
CIA , CISA 

Head of Internal Audit 
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)  
คณะทำงานพัฒนาหลักสูตรอบรม

ด้านการตรวจสอบภายใน 
สภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย 

หมายเหตุ      -  พักรับประทานอาหารว่างเวลา   10.00 น. – 10.15 น.  และ เวลา  14.30 – 14.45 น. 
- รับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00 น. – 13.00 น.   

 



3 | P a g e              Political Science Association of Kasetsart University       
                                                                                                          

6. วุฒิบัตร 
  ผู้อบรมที่เข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมตลอดโครงการจะได้รับวุฒิบัตรจาก
สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 

7. ค่าลงทะเบียน 
  ค่าลงทะเบียนคนละ 5,000 บาท  (ห้าพันบาทถ้วน)  
  (ไม่มภีาษีมูลค่าเพ่ิมและไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย)     
  ไม่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 101/2544 ข้อ 3 
 

8. การสำรองท่ีนั่ง 
  สำรองที่นั่งออนไลน์ที่ www.thailawtraining.com หรือส่งใบลงทะเบียนมาท่ี thailawtraining@gmail.com     

 ชำระเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ 
ชื่อบัญชี   สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

             The Political Science Association of Kasetsart University 
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)  เลขที่บัญชี  235 – 2 – 81317 - 7    
ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เลขที่บัญชี  069 – 2 – 27246 - 1   

 
 

แผนที่ โรงแรมอัมรา ถนนสุรวงศ์ 
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ชื่อองค์กร ...........................................................................................................................................................
รายละเอียดผู้ลงทะเบียน 
1.  นาย    นาง    นางสาว ………………….…………..…………………………...……………………………………………. 

ตำแหน่ง ………………………………….......................................................................................................................... 
E-mail ……….…….……………………….………………………………………………………………………………………………………… 

2.  นาย    นาง    นางสาว ………………….…………..…………………………...……………………………………………. 
ตำแหน่ง ………………………………….......................................................................................................................... 
E-mail ……….…….……………………….………………………………………………………………………………………………………… 

3.  นาย    นาง    นางสาว ………………….…………..…………………………...……………………………………………. 
ตำแหน่ง ………………………………….......................................................................................................................... 
E-mail ……….…….……………………….………………………………………………………………………………………………………… 

รายละเอียดการชำระเงินค่าลงทะเบียน ดังนี้ 
  ค่าลงทะเบียนคนละ 5,000 บาท  (ห้าพันบาทถ้วน)  
  *ไม่มีภาษีมูลค่าเพ่ิมและไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย       

ชำระโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์  
ชื่อบัญชี   สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

             The Political Science Association of Kasetsart University 
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (บางเขน) เลขที่บัญชี  235 – 2 – 81317 - 7    
ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เลขที่บัญชี  069 – 2 – 27246 - 1          

รายละเอียดสำหรับออกใบเสร็จรับเงิน 
ชื่อ  ………………………………………..………............................................................................................................. 
ที่อยู่ ……………………………….......................................................................................................................... ....... 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 .......................................................................................... .................................................................. ........ 

กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินกลับมาที่อีเมล์ thailawtraining@gmail.com   
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์ หรือโทร 095 – 951- 0017  

ใบลงทะเบียน 
หลักสูตร How to do the Internal Control Assessment รุ่น 5 

(การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน) 
วันจันทร์ที ่17 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. 

ณ ห้อง Tanjong Pagar  ชั้น 8  โรงแรมอัมรา ถนนสุรวงศ์ 
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หลักสูตร “กฎหมายคุม้ครองข้อมลูส่วนบุคคล สำหรับงานตรวจสอบภายใน” 
PDPA for Internal Audit รุ่น 12 

 
1. หลักการและเหตุผล  

  พระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ตราขึ้นเพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและแนวโน้มเกิดการละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิความเป็นส่วนตัวมีเพิ่มมาก
ขึ้น โดยเฉพาะการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปแสวงหาประโยชน์หรือเปิดเผยโดยมิชอบหรือโดยไม่ได้รับความยินยอม
จากเจ้าของข้อมูล เพื่อประโยชน์ในทางการค้า หรือเพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในการกระทำ
ความผิดต่าง ๆ เช่น การฉ้อโกง การหมิ่นประมาท เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นใน
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีกฎหมายว่า
ด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อสร้างกลไกการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุ คคลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
และสอดคล้องกับมาตรฐานที่เป็นสากล โดยต้องไม่สร้างภาระหน้าที่แก่ผู้เกี ่ยวข้องจนกลายเป็นข้อจำกัดหรือ
อุปสรรคในการประกอบธุรกิจการค้าหรือการให้บริการของภาคส่วนต่าง ๆ จนเกินสมควร เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

อย่างไรก็ตาม กฎหมายดังกล่าวมีหลักการที่กำหนดหน้าที่หลายประการอันอาจส่งผลกระทบต่อการ
ประกอบธุรกิจ เนื่องจากได้กำหนดหน้าที่แก่ผู้เก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น การโอนข้อมูล การรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล การให้สิทธิตรวจสอบ แก้ไข ลบแก่เจ้าของข้อมูล ซึ่งผู้ควบคุมข้อมูลจำเป็นต้องปฏิบัติให้
ถูกต้องตามกฎหมาย อาทิ เรื ่องการขอความยินยอม (Consent Form) การจัดให้มีนโยบายความเป็นส่วนตัว 
(Privacy Policy) และต้องเตรียมความพร้อมเพื่อจัดให้มีเอกสาร สัญญา ระบบและกระบวนการต่าง  ๆ ตามที่
กฎหมายนี้กำหนด ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปฏิบัติเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการ วางระบบและกระบวนการให้
สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากหากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม กฎหมายกำหนดมาตรก าร
ลงโทษทั้งทางแพ่ง ทางอาญาและทางปกครอง  กฎหมายดังกล่าวมีผลกระทบต่อการดำเนินงานด้านการตรวจสอบ
ภายใน ในแง่ของการเพิ่มเติมประเด็น / ปัจจัย / ตัวแปร ที่ต้องนำมาพิจารณาในการตรวจประเมิน  กล่าวคือ 
นอกจากการดำเนินการตรวจสอบตามตัวแปรหรือปัจจัยตามหลักการของการตรวจสอบภายในโดยทั่วไปแล้ว             
ยังจะต้องตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเก็บ ใช้ 
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมขึ้นด้วย   
การอบรมตามหลักสูตรนี้จึงมุ่งหมายเพื่อช่วยลดข้อผิดพลาดและความเสี่ยงขององค์กรที่จะปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย   
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สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้ตระหนักถึงความจำเป็นดังกล่าว จึงกำหนดจัด
หลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับงานตรวจสอบภายใน  รุ ่น 12 (PDPA for Internal 
Audit) ในวันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2565  เวลา 09.00 – 16.00 น. รวม 2 วัน ณ โรงแรมอัมรา ถนนสุรวงศ์ 
กลุ่มเป้าหมายผู้อบรม ได้แก่ ผู้บริหารและบุคลากรด้านงานตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าทีฝ่่ายตรวจสอบภายใน ฝ่าย
บริหารความเสี่ยง ที่ปรึกษากฎหมายและผู้สนใจทั่วไป  

2. วัตถุประสงค ์
1) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล 

พ.ศ. 2562 หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวข้องกับงานตรวจสอบภายใน  
2) เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการด้านงานตรวจสอบภายในในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
3) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจประเมินความเสี่ยงทางกฎหมายและการดำเนินการกับ

เอกสารทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  อาทิ การตรวจสอบ
เอกสารกฎหมาย การประเมินความเสี่ยงและการตรวจสอบฐานทางกฎหมาย การตรวจสอบสัญญา   

4) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับ  กฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  (IT Audit) 

5) เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการของสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 

3. วัน เวลาและสถานที่อบรม  
  วันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2565  เวลา 09.00 – 16.00 น. รวม 2 วัน  
 ณ ห้อง Tanjong Pagar  ชั้น 8  โรงแรมอัมรา ถนนสุรวงศ์  

4. วุฒิบัตร 
  ผู้อบรมที่เข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมตลอดโครงการจะได้รับวุฒิบัตรจาก
สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 

5. หัวข้อบรรยายและกำหนดการ  
 

วันและเวลา หัวข้อบรรยาย วิทยากร 

วันอังคารที ่18 ตุลาคม 2565  

08.50 – 09.00  กล่าวเปิดการอบรม คุณพุทธิสัตย์ นามเดช 
ประธานที่ปรึกษาสมาคมฯ 
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วันและเวลา หัวข้อบรรยาย วิทยากร 

09.00 – 12.00  หลักกฎหมาย ขอบเขตและผลกระทบของพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ต่องานตรวจสอบภายใน 

▪ นิยามและขอบเขตของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคล ผู้ประมวลข้อมูล 

▪ แนวทางการตีความ / ข้อยกเว้น 
▪ เหตุทางกฎหมายในการเก็บและใช้ข้อมูลของพนักงาน 

(lawful basis for processing)  
▪ ความเสี่ยงจากโทษอาญา โทษทางปกครองและทางแพ่ง  
▪ ผลกระทบของพระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

พ.ศ. 2562 ต่องานตรวจสอบภายใน 

นายวรเทพ เชื้อสุนทรโสภณ 
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วย 

ผู้พิพากษาศาลฎีกา 

13.00 – 16.00 หลักการตรวจสอบภายในกับการตรวจสอบให้เป็นไปตาม
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

▪ หลักการพื้นฐานของการตรวจสอบภายใน 
▪ โครงสร้างองค์กรและกระบวนการควบคุมภายใน 
▪ การดำเนินงานตรวจสอบภายในและการตรวจสอบด้าน

ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
▪ การตรวจสอบทุจริตกับความเสี่ยงตามกฎหมายคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล 
 

อาจารย์กัญญ์ระวี แสงนิกรเกียรติ  
CIA , CISA 

Head of Internal Audit 
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)  

คณะทำงานพัฒนาหลักสูตรอบรมด้าน
การตรวจสอบภายใน 

สภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย 

วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565  

09.00 – 12.00  การตรวจประเมินความเสี่ยงทางกฎหมายและการดำเนินการกับ
เอกสารทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562  

▪ การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance 
audit) โดยจำแนกตามหน้าที่ต่างๆ ของผู้ควบคุมข้อมูล  

▪ การตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ของข้อมูล   

▪ การตรวจสอบหนังสือแจ้งเหตุข้อมูลรั่วไหล (Data breach 
notification)  

▪ การประเมินความเสี่ยงของความรับผิดตามกฎหมายใน
กรณีข้อมูลรั่วไหล 

คุณกฤติยาณี บูรณตรีเวทย์ 
Partner 

Baker & McKenzie Ltd. 
Certified Information Privacy 
Professional Europe (CIPP/E) 
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วันและเวลา หัวข้อบรรยาย วิทยากร 

▪ การตรวจสอบสัญญาระหว ่างผ ู ้ควบค ุมข ้อม ูลและผู้
ประมวลผลข้อมูล (Data processing agreement) 

▪ การประเมินความเสี่ยงและการตรวจสอบฐานทางกฎหมาย
ในการเก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล   

▪ การตรวจสอบ Privacy Policy / Privacy Notice  
 

13.00 - 16.00 การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับ 
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  (IT Audit) 

▪ หลักการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
▪ ความเสี ่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี ่ยวเนื ่องกับ

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
▪ วิธีการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวเนื่องกับ

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 

อาจารย์วิวรรณา อมรวิจิตร 
ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT Audit 

อดีตผู้จัดการอาวุโสแผนก IT Audit 
บจ. อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส 

 

หมายเหตุ      -  ตารางอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
- พักรับประทานอาหารว่างเวลา   10.00 น. – 10.15 น.  และ เวลา  14.30 – 14.45 น. 
- รับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00 น. – 13.00 น.   

 

6. ค่าลงทะเบียน 
  ค่าลงทะเบียนคนละ 10,000 บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  
  (ไม่มภีาษีมูลค่าเพ่ิมและไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย)     
  ค่าลงทะเบียน รวมค่าวิทยากร ค่าอุปกรณ์ ค่าเอกสารอบรม ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อและอาหารว่าง 4 มื้อ  
  ไม่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 101/2544 ข้อ 3 
 
 

7. การสำรองท่ีนั่ง 
  สำรองที่นั่งออนไลน์ที่ www.thailawtraining.com หรือส่งใบลงทะเบียนมาท่ี thailawtraining@gmail.com     

 ชำระเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ 
ชื่อบัญชี   สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

             The Political Science Association of Kasetsart University 
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)  เลขที่บัญชี  235 – 2 – 81317 - 7    
ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เลขที่บัญชี  069 – 2 – 27246 - 1     
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ชื่อองค์กร ...........................................................................................................................................................
รายละเอียดผู้ลงทะเบียน 
1.  นาย    นาง    นางสาว ………………….…………..…………………………...……………………………………………. 

ตำแหน่ง ………………………………….......................................................................................................................... 
E-mail ……….…….……………………….………………………………………………………………………………………………………… 

2.  นาย    นาง    นางสาว ………………….…………..…………………………...……………………………………………. 
ตำแหน่ง ………………………………….......................................................................................................................... 
E-mail ……….…….……………………….………………………………………………………………………………………………………… 

3.  นาย    นาง    นางสาว ………………….…………..…………………………...……………………………………………. 
ตำแหน่ง ………………………………….......................................................................................................................... 
E-mail ……….…….……………………….………………………………………………………………………………………………………… 

รายละเอียดการชำระเงินค่าลงทะเบียน ดังนี้ 
  ค่าลงทะเบียนคนละ 10,000 บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  
  *ไม่มีภาษีมูลค่าเพ่ิมและไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย       

ชำระโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์  
ชื่อบัญชี   สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

             The Political Science Association of Kasetsart University 
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (บางเขน) เลขที่บัญชี  235 – 2 – 81317 - 7    
ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เลขที่บัญชี  069 – 2 – 27246 - 1          

รายละเอียดสำหรับออกใบเสร็จรับเงิน 
ชื่อ  ………………………………………..………............................................................................................................. 
ที่อยู่ ……………………………….......................................................................................................... ....................... 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 .......................................................................................... .................................................................. ........ 
 ............................................................................................................................. ....................................... 

กรุณาลงทะเบียนผ่านทางอีเมล์ thailawtraining@gmail.com   
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์ หรือโทร 095 – 951- 0017  

ใบลงทะเบียน 
หลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับงานตรวจสอบภายใน 

PDPA for Internal Audit รุ่น 12 
วันที ่ 18 – 19 ตุลาคม 2565  ณ โรงแรมอัมรา ถนนสุรวงศ์ 
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